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HOTĂRÂREA Nr. 8 din data de 10.12.2020 

 
Consiliul de administrație al Colegiului Național Octavian Goga Sibiu întrunit în ședință în 

data de 10.12.2020: 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Aprobarea Proiectului Planului de Școlarizare pentru anul școlar 2021 -2022, conform 

O.M.E.C. nr. 5599/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de 

școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari 

și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular precum și emiterea avizului 

conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar, pentru 

anul școlar 2021-2022, astfel: 4 clase pregătitoare – limba de predare română, 1 clasă la 

– limba de predare germană și 0,5 clase în regim simultan – limbă de predare 

maghiarăară; clasa a IX-a – 6 clase: filologie - intensiv engleză, filologie - bilingv 

engleză, științe sociale la profilul umanist și științe ale naturii – intensiv engleză, științe 

ale naturii – bilingv engleză și matematică-informatică, intensiv informatică la profilul 

real. 

2. Aprobarea Notei de Fundamentare nr. 2718/10.12.2020, care va fi înaintată 

Inspectoratului Școlar Județean Sibiu, privind Proiectul Planului de școlarizare pentru 

2021-2022, astfel: 

a. Nivel primar – 27 clase: 20 clase cu limba de predare română, 5 clase cu limba de 

predare germană, 2 clase cu limba de predare maghiară, în regim simultan. 

b. Nivel gimnazial – 23 clase: 16 clase cu limba de predare română, 4 clase cu limba 

de predare germană, 3 clase cu limba de predare maghiară. 

c. Nivel liceal – 24 clase cu limba de predare română. 

TOTAL: 74 clase. 

3. Aprobarea perioadei de depunere a cererilor de transfer al elevilor: 11-22.12.2020 și 18-

29.01.2021. 

4. Se respinge cererea nr. 2504/22.10.2020. 

5. Aprobarea listei nominale nr. 2694/08.12.2020, cuprinzând cadrele didactice care au 

dreptul de a primi vouchere de vacanță aferente anului 2020.  

6. Prezentarea execuției bugetare pe ultimul trimestru al anului fiscal 2020. 

7. Se aprobă utilizarea unei noi sigle a Colegiului Național ”Octavian Goga”, Sibiu. 

Președintele Consiliului de administrație, 

                                                                                      Secretar al Consiliului de administrație, 

prof. Dumitru Laura - Florentina                                                    prof. Săvescu Georgiana Mona 
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